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De gemeente Tynaarlo stelt belangstellenden in de gelegenheid zich in te schrijven voor een
standplaats op de Zuidlaardermarktkermis in het centrum van Zuidlaren die wordt gehouden van:

vrijdag 11 t/m woensdag 16 oktober 2019
Sluiting van de digitale en de schriftelijke inschrijving: vrijdag 28 december 2018 om 13.00 uur.
Let op:
Digitale inschrijvingen die vóór de sluiting van de inschrijving op vrijdag 28 december 13.00 uur via
marktmeesters@tynaarlo.nl zijn ontvangen, worden alleen geaccepteerd, wanneer het originele
papieren inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 4 januari 2019 in het bezit is van de gemeente Tynaarlo.
Graag op de enveloppe vermelden: Zuidlaardermarktkermis 2019

Naast de mogelijkheid om in te schrijven voor de kermis 2019, bestaat ook de mogelijkheid in te
schrijven voor een 3-jarige overeenkomst voor de kermissen:
2019: 11 t/m 16 oktober
2020: 16 t/m 21 oktober
2021: 15 t/m 20 oktober
Het College van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor, al dan niet aan de hoogste
bieder en voor één of drie jaar een standplaats te gunnen. Inschrijvingen met een jaarlijks plaats
beding of biedingen zoals “plaats in overleg” worden niet geaccepteerd.
Lopende overeenkomsten, waarop niet kan worden ingeschreven:
Gebak-/ oliebollenkramen, visproducten, snacks, Nougat Suikerkraam, Trampoline, Trip-Temptation,
Fotoschietsalon, Skeeball, Bussensport, Rupsbaan ,Poffertjeskraam, Suikerspin en popcorn,
Ballenfontein, Lucky Duck, Ufo Jet, Lijntrek en Lucky Cranes.
Openingstijden kermis
Vrijdag 19.00 - 01.00 uur
Zaterdag 13.00 - 01.00 uur
Zondag 13.00 - 24.00 uur
Maandag 13.00 uur tot dinsdagavond uiterlijk 22.00 uur
Woensdag 13.00 tot uiterlijk 22.00 uur

Voorwaarden:
 Gesloten verpachting.
 De voorwaarden ‘Zuidlaardermarktkermis gemeente Tynaarlo 2019 zijn van toepassing en
worden geacht bekend te zijn bij de inschrijvers. De voorwaarden kunt u downloaden van de
www.zuidlaardermarkt.info
 U kunt uitsluitend inschrijven op orginele de door de gemeente Tynaarlo beschikbaar
gestelde inschrijfformulieren.
 De inschrijfformulieren kunt u op werkdagen opvragen via ons algemene telefoonnummer
0592 – 26 66 62.
 Digitale inschrijvingen die vóór de sluiting via marktmeesters@tynaarlo.nl zijn ontvangen,
worden voor de volledigheid alleen geaccepteerd, wanneer het originele inschrijfformulier
uiterlijk vrijdag 4 januari 2019 in het bezit is van de gemeente Tynaarlo. Graag op de
enveloppe vermelden: Zuidlaardermarktkermis 2019
 Onvolledige aanvragen of aanbiedingen worden niet in behandeling genomen.
 Naar een toe- of afwijzing kan vanaf vrijdag 11 januari 2019 worden geïnformeerd.
Bijzonderheden:
 De stroomleverantie op het kermisterrein wordt verzorgd door middel van
dieselstroomaggregaten van V.O.F. Seggers. De stroom- en aansluitkosten komen ten laste
van de exploitant en dienen rechtstreeks met V.O.F. Seggers afgerekend te worden.
 Op woensdag 16 oktober 2019 wordt een zogenaamde “familiedag” gehouden. De Stichting
Evenementen Zuidlaardermarkt organiseert die middag leuke activiteiten voor de kinderen
op de kermis;
 De kermiskrant wordt huis-aan-huis bezorgd in de gehele regio, met daarin opgenomen
kortingsbonnen voor de kermis.
 Geen centrale muziek en geen stelsel van maximale rit-,deelname- en entreeprijzen.
 De gemeente Tynaarlo maakt geen gebruik van de verpachtingservice.
 Betaling: De geboden huursom moet in twee termijnen middels een factuur betaald
worden:15% van de huursom 10 weken voor aanvang van de kermis en het restant, inclusief
promotiegelden en eventueel de kosten woonwagen(s) 4 weken voor aanvang van de
kermis. Hiervoor ontvangt de exploitant twee facturen.
Bijkomende kosten per kermis/attractie:
 De Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt organiseert veel activiteiten, w.o. vuurwerk en
straattheater op de koopzondag, gedurende de kermisdagen. Naast bijdragen van sponsoren
en de gemeente Tynaarlo, zal de pachtsom worden verhoogd met 5% t.b.v. de Stichting
Evenementen Zuidlaardermarkt met een minimum van € 25,- en een maximum van € 250, Stroom- en aansluitkosten, watervoorziening en afvalverwijdering op het salonwagenterrein:
per toercaravan of douche/personeelswagen ( maximaal 6 x 2,5 meter) € 80,00, per grotere
woonunit of per combinatie toercaravan/douchewagen € 160,=.
Publiekstrekkende activiteiten
:
De gemeente organiseert op dinsdag 15 oktober 2019 de Europees bekende Zuidlaardermarkt met
een bezoekersaantal van ± 50.000. Naast de kermis nemen ongeveer 350 standhouders een plaats in
op de warenmarkt en is er een aanvoer van rond de 1300 paarden/pony’s op de paardenmarkt.
Hieraan wordt zeer uitgebreid bekendheid gegeven door middel van driehoeksborden, kermiskrant,
advertentie in (buitenlandse) vak-, dag,- en huis-aan-huisbladen,de gemeentelijke website en
uiteraard social media
( www.zuidlaardermarkt.info).

Schrijffouten voorbehouden , aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden.
Wendt u zich bij twijfel of voor de zekerheid tot de gemeente Tynaarlo, 0592-266662.

